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Doelstelling
De Stichting Friends of the Maasai heeft als doel de Maasai te ondersteunen bij het zeker
stellen van hun toekomst inclusief hun waarden en cultuur. Dit doet de Stichting in het
algemeen door hun levenswijze te begrijpen en te waarderen, door hen te ondersteunen bij
het strategisch en creatief reageren op de uitdagingen en problemen die hun voortbestaan
bedreigen, door hen te verbinden met andere culturen en bevolkingsgroepen, etc.
De Stichting tracht haar doel te bereiken in meer praktische zin door het geven van
voorlichting, het verstrekken van nieuws en informatie, het ontwikkelen van projecten voor
het veiligstellen van de toekomst van de Maasai en het organiseren van noodhulp en van
middelen (zoals geld, kennis, expertise en netwerken) voor projecten gericht op structurele
verbetering van de situatie van de Maasai en hun leefomgeving.
De Stichting Friends of the Maasai heeft geen winstdoelstelling en zet zich in voor het
algemeen nut.
Het vermogen van de Stichting dient in principe beperkt te blijven. Het bestuur draagt er zorg
voor dat er een redelijke verhouding is tussen de opbrengsten en de bestedingen. Er is
sprake van een gescheiden vermogen zodat bestuurders of beleidsbepalers niet over het
vermogen van de instelling kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is.

Bestuur
Het bestuur bestond gedurende 2020 uit de volgende personen:
Voorzitter:
dhr. Willem Lageweg
Penningmeester:
dhr. Wim Schreuder Goedheijt
Secretaris:
dhr. Stefan Schuwer
Op 22 december 2020 is dhr. Etienne Spierts als vierde lid toegetreden tot het bestuur.
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BESTUURSVERSLAG
In 2018 hebben we ons aangesloten bij het White Mountain concept van Stichting Embassy
of the Earth om de brede visie van ecosysteem-herstel (“regenerate landscape and
livelihood”) in het gebied van de Maasai te ondersteunen. Deze samenwerking heeft zich in
2020 verder verdiept net als de samenwerking met Osotua Foundation.
Begin 2020 hebben we 1.500 euro bijgedragen aan een waterdamproject, ontstaan op
initiatief van enkele deelnemers van de Masterpeacewalk, georganiseerd door de
Maasaicommunity van Ezekiel Ole Katato, Kajiado, Kenia.
Tevens hebben we dit jaar een
sponsoractie georganiseerd om de
eerste acute gevolgen van de COVID19 pandemie voor Ezekiel Ole Katato
en zijn familie alsmede voor de
inwoners van Kajiado en omgeving te
verzachten. De sponsoractie was er
op gericht zoveel mogelijk geld in te
zamelen waarvoor pakketten met
eerste levensbehoeften gekocht zijn
welke vervolgens in samenspraak met
de autoriteiten verdeeld zijn over de
inwoners.
Er is van de 75 ontvangen donaties
een bedrag van 12.400 euro overgemaakt aan de organisatie “Across Maasai Land Initiative”
die de aanschaf van de pakketten en logistieke afhandeling voor haar rekening heeft
genomen.
Er is dit jaar gezien de Covid-19 pandemie een beperkt aantal bestuursvergaderingen met
name via Zoom geweest. Tevens is er een bijeenkomst georganiseerd met dhr. Steven de Bie.
Steven is als gerenommeerd natuurbeschermings- en biodiversiteitsexpert o.a.
gespecialiseerd in de savanne. Voorts is hij expert op het gebied van ‘mutual gains’ en
consensusbuilding.
Hij heeft ons meegenomen in een beschrijving van de actuele situatie met betrekking tot het
ecosysteem Maasailand en heeft zijn visie en ervaringen gegeven met betrekking tot wat er
nodig is, welke interventies effectief zijn, do’s en don’ts etc.
Aan deze bijeenkomst heeft de voormalig Nederlands ambassadeur in Kenia, Frans Makken
eveneens deelgenomen. Dhr. Makken heeft ons laten delen in zijn jarenlange ervaring in
Kenia.
In 2020 hebben we gewerkt aan de afronding van de missie, visie en strategie.
Onze missie is: Bijdragen aan het (door de Maasai-gemeenschap geleide) herstel van het
ecosysteem en de levensomstandigheden van de Maasai.
Onze doelstelling is: In 2030 is het grasland (savanne) ecosysteem in het Maasailand
aanzienlijk hersteld ten opzichte van het verleden. De cycli van het ecosysteem zorgen voor
voldoende biodiversiteit, voedsel en water voor de wilde dieren, het vee en de mensen.
De Maasai zijn in staat hun leven te leiden en te ontwikkelen in harmonie met de natuur, de
wilde dieren en het vee en hebben een duurzaam evenwicht gevonden tussen aansluiting bij
de opkomende nieuwe levenswijzen in Oost-Afrika (Kenia/Tanzania) en behoud van hun
traditionele leven.
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Deze doelstelling willen we bereiken door als Friends of the Maasai:
• te stimuleren dat er een beweging van Maasai-vrienden (particulieren, bedrijven, NGO's)
in Oost-Afrika, Nederland en de EU gaat ontstaan;
• samenwerking te stimuleren tussen diverse partijen die (direct of indirect) kunnen
bijdragen aan het bereiken van de doelstelling;
• financiering te organiseren/creëren van projecten die bijdragen aan de doelstelling;
• projecten te versnellen.
Gezien de COVID-19 pandemie is er te weinig gelegenheid geweest om de strategie voor de
Stichting Friends of the Maasai verder uit te werken. Ook de gebrekkige
communicatiemogelijkheden met de Maasai ter plaatse – zo waren persoonlijke
ontmoetingen niet goed mogelijk – hebben ons parten gespeeld. In 2021 hopen we hier meer
tijd en aandacht aan te kunnen besteden.
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Financieel verslag
Het boekjaar van de Stichting Friends of the Maasai loopt van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de Richtlijnen
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Inkomsten en bestedingen worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben.
Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Onder de Inkomsten zijn begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen giften en schenkingen.
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Staat van inkomsten en bestedingen 2020

Staat van inkomsten en bestedingen
2020

2019

€ 13.134

€ 23.875

€ 5.000

€ 24

€0

€0

€ 18.134

€ 23.899

€ 1.500

€ 20.000

Inkomsten
1. Giften met een specifiek doel
2. Giften zonder specifiek doel
Vergoeding St FotM activiteiten
Totaal Inkomsten

Bestedingen
3. Verstrekte funding voor projecten

€ 12.400

4. Noodhulp ivm Covid-19

€ 1.815

Kosten projectmanagement
5. Kosten beheer / communicatie etc.
Totale Bestedingen
Overschot/Tekort

€ 436

€ 147

€ 14.336

€ 21.962

€ 3.798

€ 1.937

Balans
2020

2019

Vaste Activa

€0

€0

Debiteuren

€0

€ 2.875

Eigen Vermogen 1-1
Overschot/tekort boekjaar
Eigen Vermogen 31-12

6. Liquide Middelen

€ 8.418

€ 1.745

Crediteuren

Totale Activa

€ 8.418

€ 4.620

Totale Passiva
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2020

2019

€ 4.620
€ 3.798
€ 8.418

€ 2.683
€ 1.937
€ 4.620

€0

€0

€ 8.418

€ 4.620

Specificaties van de in de Staat van Inkomsten en Bestedingen en
Balans weergegeven cijfers voor 2020
Ad 1. Het betreft circa 75 donaties bestemd voor noodhulp in verband met de Covid-19
pandemie.
Ad 2. Losse giften zonder specifiek aangegeven doel.
Ad 3. Het betreft een bijdrage in de kosten van het waterdam project van de Stichting
MasterPeace.
Ad 4. Dit betreft de verstrekte noodhulp in verband met de COVID-19 pandemie.
Ad 5. Hieronder zijn diverse operationele kosten verantwoord.
Balans per 31-12-2020
Ad 6. Dit bedrag stond per ultimo 2020 op de Triodos bank- en spaarrekeningen ten name
van de Stichting Friends of the Maasai.
Het volledig overschot van 2020 is aan de reserves toegevoegd.
Niet uit de balans blijkende aangegane verplichtingen en garanties:
Per ultimo 2020 waren er geen “niet uit de balans blijkende verplichtingen” en/of “garanties”
behoudens een voorwaardelijke toezegging ad 3.500 euro voor het project “Sustainable water
Management” via de Stichting Osotua Foundation.
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